
BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini 

diperuntukkan dalam memecah atau menjawab suatu keadaan yang sedang terjadi 

dengan mendeskripsikan dan menggambarkan secara objektif, peneliti hanya ingin 

mengidentifikasi keberadaan jamur patogen penyebab onikomikosis pada kuku 

tangan pedagang daging ayam pasar tradisional di kawasan Desa Batubulan. 

 

B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Alur Penelitian  



C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pengambilan sampel kuku tangan pedagang daging ayam dilakukan di pasar 

tradisional kawasan Desa Batubulan, yaitu Pasar Pudak Batubulan, Pasar Dewi Sri, 

dan Pasar Bulan. 

Penelitian sampel kuku tangan pedangang dilakukan di Laboratorium 

Bakteriologi Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Teknologi Laboratorium 

Medis. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan, yaitu pada Bulan 

Desember 2021 - Mei 2022 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Seluruh objek yang akan diteliti dalam suatu penelitian disebut populasi. Pada 

penelitian ini jumlah seluruh objek yang merupakan pedagang daging ayam di pasar 

tradisional kawasan Desa Batubulan sebanyak 30 orang yang tersebar di Pasar 

Pudak, Pasar Dewi Sri dan Pasar Bulan. 

2. Sampel 

Sebagian dari populasi yang dapat menjadi wakil dari populasi yang akan 

diteliti disebut dengan sampel. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh 

anggota populasi kuku tangan pedagang daging di pasar tradisional kawasan Desa 



Batubulan sebanyak 30 orang yang tersebar di Pasar Pudak, Pasar Dewi Sri dan 

Pasar Bulan. 

 

C. Unit Analisis dan Responden 

Unit Analisa dalam penelitian ini adalah jamur pada kuku tangan. Responden 

dalam penelitian ini adalah para pedagang daging ayam di pasar tradisional 

kawasan Desa Batubulan yaitu pedagang daging ayam di Pasar Pudak, Pasar Dewi 

Sri dan Pasar Bulan. Ketentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Subjek merupakan pedagang ayam di pasar tradisional Kawasan Desa 

Batubulan 

2. Sudah berjualan minimal 1 bulan 

3. Memiliki kuku jari tangan yang dapat dipotong 

4. Bersedia menjadi responden dan menandatangani informed consent 

a. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden yang terdiri dari 

pedagang ayam dikawasan Pasar Tradisional Desa Batubulan yang meliputi, Pasar 

Pudak, Pasar Dewi Sri dan Pasar Bulan. 

b. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

sampling jenuh. Dalam pemilihan sampel seluruh populasi digunakan sebagai 

sampel karena jumlah populasi relatif kecil. pengumpulan sampel dilakukan dengan 

mengenakan masker dan handscond dalam pengambilan sampel. 

 



1) Alat 

1 buah gunting kuku merek Three Seven, 30 buah plastic klip ukuran 8,7 x 13 cm  

merek C-Tik dan 1 buah pinset. 

2) Bahan 

1 kotak Alcohol swab merek OneMed dan 1 bungkus Kertas label No. 107 merek 

Phoenix 

3) Prosedur kerja 

a) Mengenakan APD 

b) Membersihkan kuku dengan alkohol swab  

c) Mengambil sampel dengan menggunakan gunting kuku  

d) Memasukkan sampel ke kantong plastik klip dengan pinset  

e) Memberi identitas kode sampel 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer  

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa identitas responden,  

aktivitas pedagang daging ayam selama berjualan di pasar dan aktivitas pedagang 

ketika di rumah yang menimbulkan resiko terkena infeksi jamur patogen penyebab 

onikomikosis dari wawancara dan observasi  

b. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan sebagai 

referensi untuk mengetahui faktor-faktor penyebab infeksi jamur dan acuan dalam 



mengidentifikasi jenis jamur patogen penyebab onikomikosis pada kuku tangan 

pedagang daging ayam, meliputi jurnal, karya tulis ilmiah , e-book dan skripsi. 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu :  

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait aktivitas 

pedagang selama di pasar dan di rumah yang berpotensi terinfeksi jamur patogen 

penyebab onikomikosis. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar pedagang daging 

ayam berjualan, ketersediaan air bersih dan aktivitas mencuci tangan serta 

penggunaan APD. 

c. Pemeriksaan laboratorium 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu menganalisis hasil pemeriksaan kultur 

terhadap sampel kuku tangan pedagang yang telah dibiakkan dengan media SDA 

dan mengamati koloni hasil biakan secara mikroskopis dengan pewarnaan LPCB 

untuk mengamati jamur sebagai dasar identifikasi. 

3. Instrumen Penelitian 

a. Alat 

1 buah pinset, 2 buah jarum ose, 2 buah api bunsen, 1 buah neraca analitik merek 

Radwag, 30 buah tabung reaksi merek Pyrex volume 15 mL, 2 buah gelas beaker 

merek Iwaki volume 500 mL, 1 buah pipet ukur merek Pyrex volume 10 mL, 1 

buah ball pipet, 2 buah batang pengaduk, 1 set hot plate merek JISICO, 1 buah erlen 

meyer 500 mL merek APROX, 1 buah gelas kimia 500 mL merek IWAKI, 1 buah 



micropipet SOCOREX 1000uL, 30 buah blue tip volume 1000uL merek OneMed, 

30 buah petridish 90mm merek OneMed, 1 set autoclave merek TOMY SX-500, 30 

buah objek glass merek GEA medical, 30 buah cover glass merek Herma, 1 buah 

pipet tetes dan 1 buah mikroskop binokuler merek Micros. 

b. Bahan 

Sampel kuku tangan pedagang, Aquades, 500gram Media Saboraud Dextrose Agar 

(SDA) merek Oxoid,  Kapas, Kertas buram, Kloramfenikol, 1 kotak Kertas ph 

merek Merck, 1 bungkus Kertas label No. 107 merek Phoenix, Tissue dan 

Lactofenol Cotton Blue (LPCB). 

c. Prosedur kerja 

1) Prosedur kerja pembuatan media SDA  

a) Mengenakan APD 

b) Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan.  

c) Menimbang serbuk media SDA sesuai volume yang dibuat.  

Rumus :   

𝑉1

𝑊1
=
𝑉2

𝑊2
 

Keterangan :  

V1 = volume yang tertera pada etiket kemasan/media (ml)  

V2 = Volume media yang akan dibuat (ml) 

W1 = Berat media yang tertera pada kemasan (gr)  

W2 = Berat media yang akan ditimbang (gr) 

d) Memindahkan serbuk media SDA ke beaker glass  



e) Menambahkan aquadest kemudian dipindahkan ke erlenmeyer, dihomogenkan 

media dengan bantuan pemanasan dan pengaduk.  

f) Menyeterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121o C selama 15 menit.  

g) Mengeluarkan media setelah proses sterilisasi selesai.  

h) Menambahkan kloramfenikol 250 mg, sebelumnya antibiotik kloramfenikol 

250 mg telah dilarutkan dengan 10 ml aquades dan tiap 100 ml SDA 

diambahkan 1 ml suspense kloramfenikol. 

i) Menghomogenkan media yang telah berisi antibiotik kloramfenikol  

j) Media telah siap untuk proses kultur cawan tuang.  

2) Prosedur pemeriksaan kultur jamur 

a) Mengenakan APD 

b) Melakukan pengenceran dengan memasukkan sampel potongan kuku dan 

menambahkan 9 ml aquades steril ke dalam tabung reaksi  

c) Menghomogenkan masing-masing tabung yang berisi sampel  

d) Mengkultur menggunakan cawan tuang pada medium Sabauroud Dextrose 

Agar (SDA).  

e) Menginkubasi kultur pada suhu kamar selama 1 sampai 2 minggu pada suhu 

kamar dengan tutup cawan petri di bagian yang lebih tinggi. 

3) Prosedur pengamatan secara mikroskopis 

a) Mengenakan APD 

b) Mengfiksasi objek glass dengan api bunsen 

c) Memipet larutan LPCB dan meneteskan sebanyak 1-2 tetes pada objek glass 

d) Mengambil koloni jamur pada biakan dengan jarum ose dan mengaduk perlahan 

pada objek glass 



e) Menutup koloni pada objek glass dengan cover glass dan mendiamkan selama 

20 menit 

f) Mengamati sediaan dengan pembesaran objektif 40x 

g) Melaporkan hasil pengamatan 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini di catat serta diolah dengan 

bantuan komputer, setelah itu disajikan dalam bentuk tabel dan naratif. 

2. Analisis Data 

a. Pemeriksaan laboratorium 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan membandingan hasil 

penelitian yang telah didapatkan dengan acuan dari referensi yang sesuai dengan 

penelitian 

b. Observasi 

Peneliti akan memberi tanda checklist skor untuk aktivitas dan lingkungan 

disekitar pedagang ketika pengambilan sampel penelitian. Pengolahan data lembar 

observasi dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Memeriksa lembar observasi yang telah terkumpul dalam pengolahan data. 

2) Menentukan skor observasi dengan merujuk pada acuan rentang skor penelitian.  

3) Mengelompokkan skor masing-masing responden penelitian berdasarkan 

rentang skor yang telah ditetapkan dengan mengubah data kualitatif menjadi 

kuantitatif pada masing-masing pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut, 



jika hasil observasi menunjukkan kategori “baik” maka skor observasi 1 dan 

jika hasil observasi menunjukkan kategori “buruk” maka skor observasi 0.  

4) Seluruh skor yang dari setiap pernyataan dijumlahkan dan dikategorikan 

sebagai berikut, “sangat baik” pada total skor 4, “baik” pada total skor 3, 

“kurang” pada total skor 2 dan “sangat kurang” pada total skor 1 dan 0. 

5) Hasil dari penjumlahan ini dijadikan data penunjang untuk mengidentifikasi 

faktor penyebab identifikasi jamur patogen penyebab onikomikosis pada kuku 

tangan pedagang ayam. 

 

G. Etika Penelitian 

Menurut (Nursalam, 2015) seluruh riset yang mengikutsertakan manusia 

sebagai subjek penelitian, harus memiliki dasar 7 prinsip dasar etika penelitian yaitu 

menghormati orang (respect for person), bermanfaat (beneficence), tidak 

memberikan bahaya pada subjek penelitian (non-maleficence), dan adanya keadilan 

(Justice), harus ada lembar persetujuan responden (inform concent), tanpa nama 

subjek (anonymity) dan menjaga kerahasiaan subjek (confidentiality). 

1. Menghormati orang (respect for person) 

Pada penelitian ini peneliti harus menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat 

penelitian dan responden berhak menyetujui atau menolak ikut serta dalam 

penelitian maka peneliti menghormati atau menghargai hak respoden. 

2. Manfaat (beneficence) 

Penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi  pelaksanaan 

penelitian serta manfaat  bagi subjek penelitian. 



3. Tidak membahayakan subjek penelitian (non-maleficence) 

Pada penelitian ini tidak terdapat bahaya terhadap subjek, sebalikanya 

penelitian harus melindungi subjek dari bahaya.  

4. Keadilan (justice) 

Dalam penelitian ini, setiap tindakan yang diberikan pada responden sama, 

dan tidak ada pembedaan antara responden yang satu dengan yang lain. 

5. Lembar persetujuan responden (inform concent) 

Pada penelitian ini lembar persetujuan akan diberikan sebelum penelitian 

dilaksanakan pada subyek yang akan diteliti. Jika subyek menyetujui diberikan 

tindakan dalam penelitian ini maka responden harus menandatangani lembar 

persetujuan yang telah diberikan, tetapi jika tidak bersedia maka peneliti tetap 

menghargai keputusannya. 

6. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek pada penelitian ini, peneliti 

tidak membubuhakn nama lengkap responden pada lembar pengumpulan data  

yang telah diisi oleh responden, lembar tersebut hanya diberi kode nomor.  

7. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan hasil penelitian dan informasi yang dikumpulkan dari subyek 

pada penelitian ini akan  dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya data tertentu 

saja yang disajikan atau dilaporkan pada hasil penelitian. 

 

 


